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verwachtten bij publikatie van deze paragraaf de zaak 'hogelijk overtrok-
ken' zagen. Hij geloofde ook niet dat het verhaal een rol zou spelen bij een
eventuele discussie over het functioneren van de monarchie in de
toekomst. Ten slotte benadrukte hij dat de wetenschappelijke verantwoor-
delijkheid voor de uiteindelijke beslissing over wel of geen publikatie
uitsluitend bij de auteur lag, maar dat hij de zaak opnieuw zorgvuldig zou
overwegen. Hij kondigde aan de minister-president zo uitvoerig mogelijk
voor te lichten. Manning noemde het betoog van De Jong indrukwek-
kend, maar liet niet na erop te wijzen dat er door niemand een beroep op
de auteur was gedaan om essentialia weg te laten. (vii) Vervolgens
concludeerde de voorzitter van de begeleidingsgroep dat de vergadering
van mening was 'dat het manuscript uit historisch-wetenschappelijk
oogpunt zó en ook nu gepubliceerd kan worden'. (vii) Hij meende dat er
thans voldoende kennis was genomen van de meningen en argumenten
en signaleerde ten slotte dat de aanwezigen de conclusies waartoe De Jong
was gekomen, ook ten aanzien van de voorlichting van de minister-presi-
dent, onderschreven."

Op 5 februari 1979 stelde de auteur minister-president Van Agt op de
hoogte van het resultaat van de bespreking van de begeleidingsgroep en
voegde het verslag van de discussie in een bijlage toe aan zijn brief:

, 'Na opnieuw deze uiterst moeilijke zaak grondig overwogen te hebben,
ben ik tot het besluit gekomen dat mijn wetenschappelijke taakopvatting
mij geen andere keuze laat dan de U bekende tekst te handhaven.:"

Verder deelde De Jong mee dat hij tot drie redactionele wijzigingen had
besloten, waarin hij met iets meer distantie schreef over de escapades van
Prins Hendrik, de pogingen om koningin Wilhelmina hiermee te
chanteren, en over de discretie die Van 't Sant ten aanzien van de vorstin
had betracht bij het afwenden van deze pogingen." Op 29 maart 1979
sprak De Jong ruim een uur met minister-president Van Agt over de
paragraaf over Van 't Sant. Van Agt erkende dat hij aanvankelijk geen

25 In deel 13, pag. 69 (68), deelt de auteur mee dat hij de leden van de begeleidings-
groep in een stemming expliciet om hun steun had gevraagd; de notulen vermelden
echter niet een formele stemming en evenmin refereert de auteur aan een stemming in
zijn brief aan Van Agt van 5-2-1979 en in de weergave van het gesprek met de
minister-president.
26 Brief De Jong aan Van Agt, 5 februari 1979.
27 De Jong zond kopieën van deze brief en andere relevante stukken aan de meelezers
P. J. S. de Jong, J. G. de Beus, W. Drees, C. L. W. Fock, E. N. van Kleffens en H. F. L. K
van Vredenburch.
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